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اعطاء المنيج ومدى تأثيرىا  وأثناءالى التعرف عمى اثر استخدام الميجة العامية اثناء سير الدروس من خالل الحصص  الدراسةىدفت الممخص: 
باستخدام ادوات الدراسة االستبيانات والمقابمة  المسحية الدراسةعمى نواتج التعمم لممرحمة االبتدائية وقد اتبع فييا نيج عمى التحصيل العممي لمطالب و 

 وتوصمت الدراسة الى:المرحمة االبتدائية في منطقة الجوف  طالبل واختيار عشوائي شرائح مختمفومن  لدراسةالعينة 

 ثناء سير الدرس عمى التحصيل الدراسيوجود اثر سمبي من استخدام الميجة العامية ا 
 عربية بمغة عمى توصيل المعمومة  الطمبودرة مما نتج عنو عدم ق االبتدائية المرحمو  عف في الحصيمة المغويو لدى طالبوجود ض

من  االنتقاليةفي المرحمة وبدا ذلك واضحا  لمطمبومما اثر سمبا عمى المستوى التحصيمي  متنوعة وثرية سميمة ومفردات معبرهفصحى 
عمى فيم دم قدرتيم وع االختبارات الورقيو ممارسة الطمبوالصف السادس لمصف االول متوسط مع التغيرات المصاحبة لممرحمة من بدأ 

 محتوى السؤال واالجابو عميو 
 وفي ضوء الدراسة قدمت الباحثو جممة من التوصيات والمقترحات لمعالجة المشكمو القائمة في مخرجات المرحمة االبتدائيو 

 

 مخرجات التعميم , منطقة الجوف التحصيل الدراسي ,الكممات المفتاحيو : ضعف , حصيمة لغوية ,

Abstract : the purpose of the present study is to investigate the impact of using local language as away for 
teaching students on their educational attainment  and the outcomes of elementary school using survey on 
the students sample randomly from the elementary grade in al jouf city  

The study conclude is that there are a negative impacts for using local language during teaching on the 
educational attainment and it is obvious on paper testing 
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يستخدم وسائل وطرق االتصال البشري عمى وجو االرض حيث  وأقدمتعتبر المغة من اشير المقدمة : 
يصال إليضاحتعابير  فييا البشر مفردات و حيث يترجمون مشاعرىم يريدون عن طريق النطق  ما وا 

, وعمى التنوع البشري اليائل ذات معنى لدى المتمقي  منطوقةديثيم الداخميو الى اصوات احاو  وأفكارىم
لغة حول  0555الى  0555حيث اظيرت احصائية بأنو يوجد من عمى سطح االرض تنوعت المغات 

ومع " 0" 0055% من المغات سوف ينقرض بحمول  05نحو وتتجو الدراسات الى القول ان  العالم 
تجمعيم  ألشخاص دةلمغة الواحاالختالط والتعارف والتمازج المجتمعي اصبح ىناك العديد من الميجات 

غيرىم يفيميا  يحصل فييا بعض التغييرات لمخارج الحروف قد ال ومناطق جغرافيو معينو سمات معينو
  المغةالناطقين بنفس من 

ولطالما كانت المغة العربية الفصحى لغة غنيو بمفرداتيا وألفاظيا ومعانييا ثرية بمصطمحاتيا وأصواتيا 
, وبما انيا المغة الرسميو لتمقي العموم والمعارف والمغة االساسية ولغة القران الكريم فقد عرفت بمغة الضاد 

لطباعة المناىج في نظام التعميم الحكومي العام لوزارة التعميم في الممممكة العربية السعودية , ولما ليا من 
ا لتحقيق االىداف عميو فإن استخدامي تاريخ عريق في احتضان كثير من العمماء وكثير من العموم

في توسيع مدارك  صحيح ولما ليا من دور بشكل سميم لمطمبو المعارف وإليصالمناىج من ال المرجوة
والتعويد عمى سماعيا وصياغتيا والتحدث  عمى االبداع والتفكير واالبتكاروتحفيز مخيمتيم  وآفاقيم الطمبو

من صياغة األسئمة  ي ومجرياتووقف التعميموتبنييا كوسيمة لشرح الم يابيا مما ينتج عنو االرتباط ب
 ومعرفة المطموب منيا واإلجابة عمييا بشكل صحيح وأفكار متسمسمة مترابطة

 

 مشكمة الدراسة : 

وانو لمن الضروري البحث عن االسباب التي تؤدي الى تحسين نواتج التعميم والوصول لتحقيق االىداف 
يجادمن تمقي العموم والمعارف  المرجوة قادر عمى التحدث ذو خبرات تراكميو لمختمف العموم و جيل  وا 

اذا كنا عمى عمم بأن كثير من الدراسات وأفكاره لمتعبير عن مكنوناتو  غزيرةلغويو  الفاظبطالقو واستخدام 
في مخرجات المرحمة االبتدائية وتفاقم المشكمو عند بدأ الطالب ممارسة اثبتت تدني التحصيل العممي 

بالرغم من التطوير تطبيق االختبارات الكتابيو ومن ضمنيا  اصمة في المرحمة المتوسطوالتغيرات الح
نعيز المشكمو الى اسباب  ىو جديد في مجال التعميم , و الحاصل في المناىج الدراسية ومواكبتيا لكل ما
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العاميو  الميجةنيا تستخدم حيث ا لمعممو وطريقتيا في توصيل المادها المعمم او عده نذكر منيا منيج
ان ىذا المنيج وىذه الطريقو جاءت برد  إالبو ر الطريق االسيل لمتواصل مع الطالواختيا المعمومةلتبسيط 

تحصيل الطالبات وضعف في طريقة التواصل واالتصال وعمى فعل عكسي ادى الى اثار سمبيو عمى 
العاميو عمى التحصيل  الميجةخدام سبق ظيرت مشكمة الدراسة التي تتمثل في االثر السمبي الست ضوء ما

التي اجرتيا الباحثو عمى معممي  االستطالعيةحيث ان نتائج الدراسة  العممي والمغوي لدى الطالبات
( حول طريقتيم والمنيج المتبع في اجراءات 280)في العينو المرحمة االبتدائية والبالغ عددىم ومعممات 

 صعوبة%( منيم الى انيم يواجيون 02ب معيم اشار )ومدى تجاوب الطال الحصةسير الدرس اثناء 
الفصحى وانو يمجأ لميجة العاميو اختصار لموقت والجيد  العربيةالمغة  باستخداملمطالب  المعمومةبإيصال 

وانو ال يجد أي اثر يترتب عمى استخدام الميجة العاميو كما ان البعض دون معرفة تبعات ىذا المنيج 
انيا من اساسيات تقييم المعمم والبعض االخر ذكر انو لم يشرح ليم سبب ضرورة منيم ذكر انو ال يعمم 

 العربيةاستخدام المغة  تايد الباقية لنسبةاستخدام المغة العربية الفصحى ووجودىا في بنود التقييم اما ا
التحصيل العممي وفتح افاقو ومداركو وتقويم لسانو وحيث ان اثراء الطالب  كبير فيالفصحى لما ليا اثر 

ىو ما يسعى لو المعمم فانو يمجأ لكل الطرق الممكنو والمتاحة لمتواصل مع الطالب وما العمميو التعميمية 
الى نتاج التواصل بين المعمم والطالب وتشكيل المحتوى ليكون خبرة تراكمية لدى الطالب والتي تظير من 

ي مرتبطين ارتباط طردي , زيادة المحصول المغوي خالل حصيمة الطالب المغوية فالتحصيل العممي والمغو 
 يزيد من المحصول العممي لدى الطالب

ومن خالل المسوغات السابقو فإن المشكمة تتمثل في مدى تأثير استخدام الميجة العامية إلعطاء المحتوى 
 ويمكن تحديدىا وتوضيحيا كالتالي :لمطالب  

 اسئمة الدراسة وفرضياتها :

 مشكمة الدراسة من خالل السؤال التالييمكن توضيح 

  ما اثر استخدام الميجة العامية اثناء سير الدرس عمى مخرجات المرحمة االبتدائية في منطقة
 الجوف
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 فرضية الدراسة : 

يوجد أي تأثير من  , فرضية الدراسة تقوم عمى : ال ترتبط فرضية الدراسة ارتباطا وثيقا بسؤال الدراسة
 لميجة العامية اثناء سير الدرس عمى مخرجات التعميم لممرحمة االبتدائيةاستخدام المعمم 

 اهداف الدراسة :

 تيدف الدراسة الى : 

 التعرف عمى اثر استخدام الميجة العامية اثناء سير الدرس عمى مخرجات المرحمة االبتدائية 
 العاميو اثناء سير  ةالميجىناك فرق بين الطالب الذين يستخدم ليم المعمم  التعرف عما اذا كان

 المنيج إلعطاءالمغة العربية الفصحى كطريقة  والطالب الذين يستخدم ليم المعمم الدرس

 : اهمية الدراسة

تبرز اىمية الدراسة في بحث االسباب القائمة وراء ضعف مخرجات المرحمة االبتدائية والتركيز عمى 
 في النقاط التاليو اىميتياة ويمكن صياغالصفوف العميا ومحاولة ايجاد الحمول 

 ايجاد محتوى مناسب لدورات  صياغة الحمول وابعادىا المسؤولين في  قد يساعد تحديد المشكمة و
 بموضوع المشكمو متخصصةوورش عمل 

  يساعد ايجاد المشكمو وحميا لرفع القصور القائم في المخرجات وتحقيق االىداف القائمة والوصول
 رة متراكمة لمراحل الحقولمحصول عممي ولغوي يكون خب

  القائمة في قصور المخرجات وتشرح النتائج  لألسبابتقدم الدراسة لممعممين والمعممات كشفا
 عمى اتباع منيج استخدام الميجة العامية المترتبة

 حدود الدراسة :

 تقتصر الدراسة عمى الحدود الحاليو:
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تحصيل طالب المرحمة االبتدائية وخصوصا الحدود الموضوعية : مدى تأثير الميجة العامية عمى 
 الصفوف العميا

الحدود البشرية : شريحة عشوائية من طالب وطالبات المرحمة االبتدائية لمصفوف العميا لمدارس تعميم 
 طبرجل "  –سكاكا  –الجوف لمناطقو الثالث " دومة الجندل 

 في منطقة الجوفالحدود المكانية : مدارس التعميم العام لممرحمة االبتدائية  

الى  00/  00اسابيع دراسية من تاريخ  8لمدة  0445الفصل الدراسي االول من العام الحدود الزمانية : 
00  /0  

 مصطمحات الدراسة :

الميجة العامية: ىي تمك الميجة المنطوقة عمى ألسنة معظم الناس خصوصا ذوى الثقافة الدنيا أو غير 
الفصحى المتعممين ونقيضيا    

وغالبا  المتداولة( وىي مصطمح يطمق عمى المغة  الدارجةاو المغة العامية او المغة   الدارجةويقال ايضا 
  تكون المغة العربية الفصحى مكونيا االساسي مع بعض التحريف او بعض االلفاظ المستحدثو محميا  ما

تربطيم سمات عرقيو او تجمعيم  وتعرفو الباحثو عمى انو : تمك االلفاظ المتداولة بين مجموعو من الناس
 بقعو جغرافيو 

عرفيا عبد الرحمن العيسوي عمى انيا مقدار المعرفو التي حصميا الفرد نتيجة  :لتحصيل الدراسي ا
 التدريب والمرور بخبرات سابقة 

حققو المتعمم من اىداف تعميمية في مادة دراسية معينو نتيجة  اخرون عمى انو مقدار ما وعرفو الشيخ و
  مروره بخبرات ومواقف تعميمية

 وتعرفو الباحثو عمى انو حصيمة خبرات ومعارف تراكمت لدى الطالب من خالل مروره بموقف تعميمي 

االختبارات التحصيمية : يعرفيا العساف عمى انيا اختبارات صممت لتقدير ما حصل عميو الطالب من 
 المعمومات التي تعمميا او الميارات التي تدرب عمييا 
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  منهجية واجراءات الدراسة : 

 اتخذت الدراسة المنيج الوصفي عمى شكل دراسة مسحية 

 

 مجتمع الدراسة :

تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات الصفوف العميا لممرحمة االبتدائية في مدارس منطقة الجوف 
0445طالب وطالبو في الفصل الدراسي االول لمعام  208805والبالغ عددىم   

 

عينة الدراسة : بالتعاون مع ادارة تعميم الجوف متمثمة في مكاتب التعميم التابعو ليا في مناطقيا الثالث " 
سكاكا , دومة الجندل , طبرجل "  تم التواصل مع قطاع البنين والبنات واخذ العينو العشوائية لعدد 

طالب وطالبو 0555  

 
 اجراءات الدراسة : 

تتطمب الدراسة معرفة اثر استخدام الميجة العامية عمى مخرجات المرحمة االبتدائية مما استوجب التواصل 
مع قطاع البنين لتزويدىم باستبانات تقييم عينة الدراسة وكذلك قطاع البنات ثم بعد حصر المعمومات 

لطالب وما اذا كان االبوين والتي تشمل البيئة الصفيو ومنيج المعمم وايضا بيئة ا االولية عن العينو
قمنا بتزويد المعممين والمعممات  متعممين او احدىما ومادرجة تعميميما وىل يعمالن او احدىما ثم 

المشاركين بالدراسة المسحية بأىداف ومحتوى المقابمة التي يتم اجرائيا عمى العينو حيث انيا تقيس )الفيم 
لمفردات بالشكل الصحيح( ومن ثم اجراء اختبار كتابي يقيس واالستيعاب , الطالقو , التسمسل , توظيف ا

نفس االىداف  وتطبيق الدراسة لمدة ثمان اسابيع عمى عينة الدراسة المقسمة الى شقين , عينة يمارس 
 معيم معمموىم المغة العربية الفصحى بينما االخرى يتخذ معيم المعممون الميجة العامية منيجا لمتواصل

 

:اسة ومناقشتهاعرض نتائج الدر   



 

8 
 

يتضمن ىذا المحتوى عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا وذلك في ضوء عنوان الدراسو واالجابو 
عمى سؤال الدراسو الكائن في : ما مدى تأثير استخدام الميجة العامية اثناء سير الدرس عمى مخرجات 

 المرحمة االبتدائية في منطقة الجوف

والمالحظات من معممي ومعممات  مت قراءة نتائج االستبانات والمقابالتولالجابو عمى ىذا السؤال ت
 الدراسة المشاركين بتطبيق االداة عمى العينة لممعممين الذين يستخدمون الميجة العامية  ونتج عنو:

  ضعف الحصيمو المغوية لدى طالب الصفوف العميا 

  توصيل المطموب من الطالبعدم ترابط االفكار وتسمسميا مما نتج عنو عدم القدرة عمى 

  عدم القدرة عمى فيم فحوى السؤال 

 عدم القدرة عمى التواصل الشفيي 

  ضعف في التحصيل الدراسي 

 بينما حين تم التعديل في محتوى المقابمة ليتخذ الميجة العامية كطريقة لمتواصل نتج عنو :

 قدرة الطالب عمى الفيم 

  التحصيل العممي المناسب لممرحمة العمريةاالجابة بشكل ركيك وجمل مفككو ال تناسب 

 اما ما يخص االختبار الورقي فقد كانت اغمب النتائج:

 اخطاء امالئية فظيعة 

 اغمب االجابات كتبت بالميجة العامية لشعور الطالب باالريحية لتوصيل المطموب عن طريقيا 

 العربية الفحى  بينما بالمقابل كشفت نتائج عينة الطالب الذين يستخدم معمموىم المغة

  ثراء لغوي 

 قدرة عمى التحاور والتخاطب وتوظيف المفردات 

 تسمسل االفكار ووضوح المعنى 

 كما اسفر االختبار الورقي عن 

  كتابة امالئية صحيحة 

  سالمة لفظ وقدرة عمى تكوين جمل بشكل صحيح متتابع 
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 خالصة نتائج الدراسة :

ومؤشر خطير الستخدام المعمم لميجة العامية اثناء سير الدرس توصمت الدراسة الى وجود اثر سمبي 
 يظير من خالل ضعف الحصيمة المغويو وبالتالي ضعف التحصيل العممي 

 توصيات الدراسة :

 في ضوء الدراسة توصي الباحثو بما يمي :

  متخصصة لممعممين والمعممات تظير االثر السمبي الستخدام الميجة العامية اجراء ورش عمل
 عمى تحصيل الطالب وضعف المخرجات ومدى تأثيرىا عمى المرحمة االبتدائية

  عقد االجتماعات والمقاءات مع معممين ومعممات يستخدمون المغة العربية الفصحى كطريقة
إلعطاء المقرر ومناقشة تجاربيم وأثارىا االيجابية في تحصيل الطالب وحصيمتو المغوية فضال 

 عن بناء الشخصية

 الدراسة:مقترحات 

 الدراسو تقترح الباحثواعتمادا عمى نتائج وتوصيات 

 تعميم الدراسة المسحية عمى مختمف مناطق المممكة لمعرفة مدى انتشار استخدام الميجة العامية 
 اجراء دراسية مسحية لممعممين والمعممات لكشف مدى عمق معرفتيم ببنود استمارة التقييم واسباب 

 وضع ىذه البنود وضرر االخالل بالبنود المتعمقة بالطالب وكيفية اعطاء المنيج 

 

 المراجع العربية :
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سالم , عمي عبد العظيم عمي "مظاىر تدني مستوى االداء المغوي لدى طالب التعميم العام  .1
ق دراسات في المناىج وطر  ) ,واسبابيا ومقترحات عالجيا من وجية نظر معممي المغة العربية

 0888,  88-00,  05ع,  ( التدريس
 00, ص0880سيد,خير اهلل ,بحوث نفسية وتربوية ,لبنان , دار النيضو العربية ,  .2
,  0508,  )عامية ( .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%
1-D8%A9#cite_note  , 0508سبتمبر  08تمت زيارتو في 

,  0508 ( ,) المغة   .4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9  , تمت زيارتو

 0508سبتمبر  08في 
( , دار االبداع الثقافي لمنشر  وطرق التدريس ,المعمم المناىجمرسي, محمد عبد العميم ,) .0

 0880والتوزيع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9

